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Есперантисти.
£сперак?исгь се нариче всЪко лице, 

което знае и употребява езика есперанто, 
безразлично за какви цЪли, го употребява. 

Изъ "Декларацията за Есперантизъма- 
глесувана на I унив. есп. конгресъ въ 1905.

До днесъ въ света сл пласирани милиони учебници по 
есперанто. Хиляди курсове се водятъ ежегодно въ всички 
страни на земята. Всичко това дава, разбира се, въ резултатъ 
значителенъ брой есперантисти, т. е. хора, знающи езика 
есперанто. Потърсимъ ли обаче тези хора въ есперантските 
организации, ние ще намеримъ една малка часть отъ тЪхъ. 
Болшинството есперантисти прЪдпочитатъ да си служатъ съ 
езика, но да не го пропагандиратъ, затова и стоятъ настрана 
отъ организациите. Такава е пропорцията между организи
раните и неорганизирани есперантисти навсекжде. И съвсемъ 
трудна работа е да се направи статистика на есперантистите: 
колкото може да се преброятъ хората които знаятъ стенография, 
толкова може да се преброятъ и тия, които знаятъ есперанто.

По тази причина и въ есперантското движение не мо
гатъ да се създадатъ законодателни институции, които да 
налагатъ решения. Конгресътъ, Езиковиятъ комитетъ (Lingva 
Komitatoj, Академията по право могатъ само да изказватъ 
желания и да препоржчватъ изв1стни мероприятия, но не и да 
взиматъ окончателни решения за сметка на целото есперант- 
ство.

Какви добри и какви лоши страни има това положение, 
не е место тукъ да се разисква. По-старите есперантисти 
помнятъ, какви оживени спорове ставаха въ есперантската 
преса презъ 1911 и 1912 година, когато се предложи принци- 
пиялниятъ въпросъ за опълномощени делегати (rajtigitaj dele
gitoj) на универсалните конгреси, което беше крачка къмъ една 
обща официална организация на всесветското есперантство.
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Едно обаче не може да се отрече: есперантското дело 
би достигнало много по-гол1>ми резултати, ако всички есперан
тисти се организираха поне въ национални пропагандически 
дружества и заработеха дружно. Работата не би тежала, 
защото всЪкиму би се падналъ много малъкъ дЪлъ огъ 
нея а общите усилия биха дали чудесни резултати.

И действително, дали би се намерилъ есперантистъ, орга- 
низиранъ или-не, когото успехите на делото да не радватъ, 
който да не желае крайния му триумфъ?

Желание за успехи има — желание за работа липсва.
Съ това ние не искаме да кажемъ, че всеки есперан

тистъ е задълженъ да работи активно за разпространението на 
ес ер нто. Не, tobi е въпросъ на добра воля въ края на 
краищата Оба :е т'зи, които еднажъ се организиратъ, те 
требва вече да знаятъ, че единъ мораленъ дъ.тгъ ги заставя 
да не се отнасятъ съ пренебрежение къмъ организац ята. 
Не може току тъй, — да се събератъ веднажъ, да направятъ 
дружество, да избератъ ръководители, а когато последните 

’ почнатъ да работятъ, да не могатъ да намЪрятъ подкрепата 
на тези, които съ ги избрали.

Като гледа човекъ днесъ, какъ все по-буйно закипява еспе
рантското дело у насъ, какъ по малко по малко отъ села и гра
дове се обаждатъ ревностни нови приятели, пълни съ енгусиа- 
зъмъ и желание за работа, неволно се пита: де съ старите 
есперантисти да ги nocpi щнатъ, да ги окуражатъ, да ги 
напътятъ, или ако не това, поне да се порадватъ на замест
ниците си съ облекчено съзнание, че, ако те съ уморени отъ 
работа, поне депото имъ не загива.

де съ те ?
Напразно ги диримъ въ днешната организация на българ

ските есперантисти. Дори тези, коиго стоеха едно време 
на чело н движението, днесъ съ далечъ отъ нея. И ние 
напразно ще търсимъ въ нашите списъци първия пионеръ 
на есперанто у насъ Хр. Поповъ, първия председатель на 
първия есперантски клубъ Илия С. Бобчевъ, издателя на 
толкова учебници по есперанто Георги Орешковъ, бившите 
секретари на българския есперантски съюзъ Иванъ Ненковъ 
и Ксенофонъ Янковъ, Сивриевъ, комуто дължимъ първото 
съчинение отъ българската литература, излезло въ отделна 
книжка на есперанто х), Мл. Георгиевъ, Ив. Терекиевъ, Георги 
Николовъ, бившъ подпредседатель на бълг есп. д-во, Д-ръ 
Хр. Ряховски, кой го на времето издаваше безплатенъ вест- 
никъ 3 1 пропаганда на есперанто, Хар. Бъчваровъ, Спасовъ, 
Георги Карастояновъ, който е ггьрвиятъ учитель по есперанто 
на пишушия тези редове, Ковачевъ, Рашко Райчиновъ, Ив. 
Неновъ — единъ отъ инициаторите на днешното бълг. есп.

1) „Иде ли?“ отъ Вазовъ, издадено въ Парижъ. 



дружество и пр. и пр.
Та поне те да беха останали въ организацията само За 

да крЪпятъ духа на дейците! Новите ни съмишленици не ще 
намЪрятъ най-добрите български есперантисти организирани.

Дано нашиятъ повикъ стигне до тези стари заслужили 
дейци! Дано той засегне въ душите имъ оная заспала струй
ка, която нЪкога съ примамливи напЪви е звучала и ги е 
карала да се хвърлятъ съ жарь въ борбата! Дано наскоро 
въ една стройна организация видимъ млади и стари устре
мени къмъ нови победи: младите съ усърдие и работа, 
старите съ морална подкрепа и съчувствие!

Дт. Д. Дтанасовъ.

„ . . . Схващането на единъ изкуственъ езикъ, който 
да играе, настрана отъ националните наречия, ролята на 
международенъ органъ, е напълно осъществимо. Утвържда- 
вамъ, че този изкуственъ езикъ може да бъде много по- 
правиленъ, по-съвършенъ, по-лесенъ за изучване, отколкото 
кой и да е отъ естествените езици на св1>та“.

„Често ми се е падало да изкажа мнението си за достойн
ството на разните опити да се създаде всемиренъ езикь. 
Всеки отъ тези опити има своите достойнства и недостатъци, 
но най-после азъ требва да поставя езика Есперанто на най- 
високото место между неговите съперници“.

Максъ Мюллеръ.

Къмъ организация!
Отъ много градове и села до насъ стигатъ известия 

за основани групи. Разбира се, това е единъ фактъ, който 
само може да ни радва, обаче нужно е да отбележимъ, че 
малко отъ тези групи се присъединяватъ къмъ общото Бъл
гарско есперантско, дружество. А пъкъ почти всички те сме- 
татъ, че съ по право клонове отъ последното. Те не се за- 
мислятъ, че преди всичко за да бъдатъ такива, тЬ требва 
да проучатъ устава на дружеството, техните членове требва 

своето присъединение 
най-важното, че те съ свързани и съ

да бъдатъ и дружествени членове, 
трф.бва да заявятъ и, 
членски вносъ къмъ дружеството.

Да изтъкваме ли нуждата отъ обща организация на 
всички групи? — Та това е ясно като белъ день. Но изглеж
да, че, инициаторите на новите групи не ехвашатъ добре това. 
Тукъ^ще. приведа едца, icbca цдвддка ртъ реферата .за мето
дите* и сред^тваГа за процага*нда,"Четенъ отъ наший" съмйшле- 
никъ Ат.’Д. 'Атанасовъ на Българския есперантски' конгресъ 
презъ 1919 г. (24.'■ августъ):- 4 -
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„Въ дЪйностьта на българскитЪ есперантисти все е имало нЪшо, което 
е пречило да се видятъ плодоветЪ на тЪхната работа Ене|гия е изхабена 
много, а—него призтемъ—резултатит! сж малко. тЪ поя не гомпенсиратъ 
положения трудъ Налгга ни се въпросътъ: Защо? ДЪ е причината за това?

А причини за това има много Но най главната, струва ми се, е въ 
самитЬ насъ. дЪйцигЬ за есп ранто НашитЪ действия сж бивали почти ви
наги откжслечни, необединени, неорганизирани. Когато Нловдивъ работЬше, 
София crrfeuie; когато София заработи Нловдивъ престана когато Търново 
се обади, София вече угас «а когаго Шумень почна, спр+. Търново ВсЪки 
отъ ть-зи центрове си е дЬЙствувалъ с 1.мостоятелно Само когато сме заработ
вай :сички дру кяо и органи шрзнъ пл»номЪрно, тогава сме виждали и по- 
значителни резултати отъ своята дЪйность“.

Така е. И това трЬбва да разбере и има прТдъ видъ 
вс+жи, който пристъпва къмъ основаване на нова група. Ако 
иска трайна и резултатна работа, той трТбва да свърже 
дЪйносгьта си съ общото движение.

Българското есперантско дружество направи доста за 
есперанто. И плодовете отъ неговата дЪйность сж активъ за 
цЪлото есперантско движение у насъ Дружеството д-Ьйствува 
прЪдъ разнитЪ институции за всички—затова и всички тр кбва 
да/ разбератъ, че първиятъ имъ дългъ е да влЪзатъ въ 
неговите редове. с

Semanto.

, MIA PREĜO.
Hristo Botev.

Dio mia. justa Dio. 
ne vi en ĉiela foro, 
mi nur prezas aj vi, Dio, 
kiun sentas mi en koro. 
fia vi, kiun tro adoras 
pastroj kaj monaĥoj piaj, 
kaj al kiu monsonoras 
ortodoksaj brutoj niaj- 
fie vi, kiu el ler' kreis 
pragevirojn por sufero — 
fratoj miaj jam pereis 
ski ave vivi sur la tero.

tie vi, kiu nur sankcias 
patriarkojn, papojn, reaojn 
pri sklavaro, vi ne scias, 
vi ne audas iiaj n predojn.

fie vi, dio menso gula 
de tiranoj hipokritaj, 
ne, idolo morti gui a 
de vivuloj enteritoj-
Sed Vi, Dio de t' prudento, 
Defendanto de l' sklavaro, 
kies feston de konsento 
baldaŭ gloros la homaro!
Fn animojn Vi inspiru 
al Libero amon koran, 

por k e peti ĉiu iru 
malamikon senhonoran!

Faru manon mian stalo, 
armu min per fera povo: 
en la fajro de rbatalo 
ankaŭ mi fa morton trovu l
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Vi ne donu malvarmigi 
Juna kor' fremdlande, Dio, 
mia voko silentigi 
kvazaŭ en dezerto krio

Traduki;
Ivan Dobrev

А. За начинающи.

Min — мене, ме, vin — тебе, те, lin — него, ro, ŝin. — 
нея, я, ĝin — него, го, nin — насъ, ни, vin — васъ, ви, ilin 
— тЪхъ, ги.

Mi vidas — виждамъ, mi trovas — намирамъ, mi amas 
— обичамъ, mi estimas — почитамъ, jes — да.

Какво ще значи: mi malamas, mi malestimas?

Mi vidas vin. — Vi trovis lin. — Li amas Sin. — Ni es
timas ilin. — Cu vi amas min? 
amis ŝin? — Jes, mi amis ŝin.

Mi ne amas vin 
Ni trovos vin. —

— Cu vi
/k

Cu vi ne
vidis lin ?

/Азъ те обичахъ и уважавахъ (/Азъ обичахъ и уважа- 
вахъ тебе). — Ти не ме видЪ. — Тя го мразЪше, той я оби
чаше. — ТЪ не ни намЪриха — Ще го видишъ ли? (Дали 
ти ще видишъ него?) — Тя ги презира. — ТТ ще я нам^рятъ.

За да покажемъ върху кого (или върху що) е насочено 
едно действие, къмъ името на този (или това) прибавяме п.

La patron показва, че действието, за което говоримъ, 
се насочва къмъ бащата.

Mi amas la patron. — /Азъ обичамъ бащата Думата 
amas показва, че се обича думата mi показва, кой обича, 
думата la patron показва, върху кого е отправена обичьта. 
т. е. кого обичамъ.

La patrino amas la infanon. — La filo kaj la filino esti
mas la patron kaj la patrinon. — Ni vidis la knabon. — Vi ne 
amas la infanojn. — Cu vi trovis la patron? — Ne, mi ne tro
vis lin. — Ĉu ili amas la filinon? — Jes, ili amas ŝin. — La 
knabo vidos la knabinon, sed la knabino ne vidos la knabon.

Frato — братъ, fratino — сестра, mi legas — чета, libro 
— книга, gazeto — списание. ...
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Братътъ обича сестрата. — Бащата виде ли майката? 
— Ца, той я виде. <— Синътъ чете книга, дъщерята списа
ние. — Когато синътъ намери бащата, майката четЬше кни
га — Ти ще четешъ списанието. — Ти ще ч.тешъ ли спи
санието? — Да. — Кога ще намЪришъ книгите? — Нзъ ги 
намЪрихъ.

Ще се запомни:

ВсЬко изречение изказва мисъль. че се върши нещо 
или че нещо е въ илвЪстно състояние- Коя дума въ еспе
рантско изречение погазва, какю се върши? — Която окон
чава на as, is или os Кой върши това? — Това показва 
пъкъ думата, кояго има о на края (или вместо нея може да 
стои mi, vi, li и пр ). Какъвъ е този, който върши действи
ето? — Гледаме, коя дума има а накрая- — Върху кого се 
насочва действието (т. е кой или що е предметъ на дей
ствието)? — Търсимъ дума съ окончание п.

И тъй : дума съ o е името на този човекъ (или на това 
нещо), който върши действието, дума съ а показва, какъвъ 
е той (какво качество има); п прибавено къмъ името показва, 
кою правятъ нещо, as показва, що имено се върши. Дко 
говоримъ за много лица или неща, къмъ името имъ при
бавяме Ĵ.

Сега съ помощьта на речника могатъ да се преведатъ 
следните изречения '): /

Alta soldato marŝis.
Какво се върши? Кога? — Показва думата съ накрая.
Кой върши това? - Показва думата съ о накрая.
Какъвъ е той? — Показва думата съ а накрая.е»
La sata infano ĵetis la panon.

La patro aĉetos pomojn.

La patrino lavas la malgrandan knabon.

’) Можемъ да препоръчаме следните речници:

Кпючъ Есперанто, 2 лв. съ пощ- разноски, доставя Бългз 
Есп. Д во; Основенъ Универсаленъ рЪчникъ отъ Заменхофъ, на 
б езика (прев. на бълг. Г. Орешковъ и Г. Лтанасовъ) цена 
6 лв.; доставя книжарницата „Есперанто"; РЪчникъ на между
народния езикъ Есперанто (есп. — бълг. и бълг. — еспернтски) 
отъ Ив. X. Кръстановъ, доставя авторътъ, гимн. учитель въ 
Карлово; цена 30 лв..
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»

Б За напреднали.
♦ • C _ • Л •igi = farigi.

Mi fariĝas maljuna = mi maljuniĝas. — Li paliĝis = li 
fariĝis pala. — lli reboniĝos = ili fariĝos ree (denove) bonaj. 
— Ni liberiĝis = ni fariĝis liberaj.

Se mi fariĝas staranta, mi ekstaras aŭ mi stariĝas. — Se 
iu fariĝas sidanta, li eksidas aŭ li sidiĝas. — Li ekkuris = li 
fariĝis kuŝanta — li kuŝiĝis. — Mi levas min = mi leviĝas. — 
Vi trovas vin = vi estas trovata = vi troviĝas. — La urbo 
vidiĝas = la urbo estas vidata.

Je naskiĝotago.

— Jen la sinjoro sendas al vi tiun ĉi malgrandan donacon 
kiel signon de sia granda amo.

— Mi pre'erus la malon!

Malo estas substantivo de l’ prefikso mai kaj signifas, io Kontraua.

Lasta deziro-
Pastro (al vilaĝano mortanta pro malsano): Cu vi dezi

ras ion ankoraŭ? Se jes, diru!

Vilaĝano: J_s, mi deziras resaniĝi.

En lernejo-
Lernanto: Sinjjr' instruato, ĉu oni punas homon pro 

tio, kion li ne kris?

Instruisto: Nature ne.

Lernanto: Nu, mi ne lernis mian lecionon.

Ĉu venkos
Cu iam sur tero
Regados la vero,
La vero kuraĝa, sentima?
Ĉu venkos mensogo, 

Trompanta allogo, 
Memamo kruela, senlima?

la vero?

Dubinda fatalo,
Longdaŭra batalo,
Luktado de nokto kaj tago 1 
Per sankta la amo
Finvenkos veramo
Kperos Ia bela imago.

Marie Hankel (germanino).

Lukti batali sen armiloj, lau difinitaj reguloj, por renversi 
la kontraŭulon.

(Lou Vortaro Esperanto — esperanta de Kabe )
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Какво ще ни даде Есперанто.
Твърде често есперантисти гЪ чуватъ този въпросъ: Защо 

сте се заели съ есперанто? Какво ще ви даде той?
Какво ще ни даде ли? — Това, което никой другъ 

езикъ не може ни да.
Преди всичко всЪки, който се заеме да изучи есперанто, 

ще може слЬдъ съвсЪмъ кжсо време да чете съчинения отъ 
най-разни литератури.

Той ще може да чете есперантските списания и чрезъ 
техъ да се запознава съ чуждите страни.

Учительтъ, лекарьтъ, юристътъ, адвокатътъ, ще намЬ- 
рятъ чрезъ есперанто чуждоземните си колеги, ще се сбли- 
жатъ чрезъ писма, ще се опознаятъ, ще разменятъ мисли 
върху въпроси, които гц засегатъ, и по такъвъ начинъ ще 
добиятъ много по-широкъ крмгозоръ въ специалностьта си. 

Есгественикъкъ може да се сношава смщо съ чуждестранни 
свои колеги и, като разменя съ техъ предмети отъ спе- 
алностьта си, да обогати своиге сбирки.

Същите услуги ще има чрезъ есперанто и всеки коле- 
кционеръ.

Какво може да даде есперанто на учащия се, за това 
е говорено въ вгория брой на списанието.

А най-големи услуги чрезъ есперанто може да ни дос
тави Universala Esperanto /Asocio. Тя има представители (dele
gitoj) въ много градове и села въ всички страни и се стреми 
постоянно да ги увеличава. Тези delegitoj иматъ съветници за 
търговия, туризъмъ, работници, студенти, пмтующи жени и пр.

Който желае да получи сведения отъ чужда страна, той 
може да ги има скоро, като се отнесе до представителя на U. 
Е. А. въ тая страна.

Желае ли търговеца» да си достави стока отъ чужде
странна фирма, той може прекрасно да влезе въ сношения 
съ последната посредствомъ тамошния делегатъ на U. Е. А. 
Като обясни писмено, какво точно желае, той може да блде 
спокоенъ, като че е възложилъ на приятель да му свърши 
работата. Въ прочемъ услугите, които дава есперанто на тър
говците, не могатъ да се изредятъ въ тази кратка статийка, 
11 Ip имаме случай по-нататъкъ да поговоримъ по-обстойно 
на тая тема. Достатъчно е сега да споменемъ, че много тър
говски фирми въ разни страни и напоследъкъ повечето меж
дународни панаири съ успехъ си служатъ и съ есперанто 
за всесветска разгласа.

Когато единъ младежъ замисли да следва въ странство, 
той ще се обърне първо къмъ делегатите въ тия градове, 
дето има университети по специалностьта, по която иска да 
учи Той ще узнае, де какви факултети има, какви см так- 



ситЬ, за колко време се свършва курсътъ, какъвъ е жи- 
вотътъ въ разни градове и пр. И тогава ще може да на
прави изборъ и да иде тлмъ, дЪго му е най-износно

Ак ) некой работникъ иска да търси работа въ чужбина, 
той ще запита предварително делегати въ разни страни за 
условията на живота, труда, заплатата, търсятъ ли се работ
ници и пр. — и като има тези сведения, ще избере, де да 
иде, а нема, осланяйки се само на смъгни надежди, да на
пусне рисковано и безъ сигурно бждаще отечеството си. И 
като тръгне за чужбина, той тръгва съ съзнанието, че нема 
Д1 се намери между съвсемъ чужди хора, а отива при прия
тели, съ които ще се р 1збере и които ще му услужатъ. А 
колко много струва приятель въ чужбина!

Пжтующиятъ есперантистъ най-добре може да почувству
ва облагите, които дава есперанто. Той съобщава предва
рително на делегата на Cl. Е. А. или на други есперантисти 
въ града, де го отива, за пристигането си. Услужливите 
съмишленици го noci ещагъ на гарата, даватъ му нужните 
упътвания, настаняватъ го въ такъвъ хотела», какъвто гой 
предпочита, запознаватъ го съ града — съ една рЬчь пжтува- 
щиятъ есперантистъ намира навсекжде приятели и въ теч
ната среда не чувствува оная мжка, която изпитва човекъ въ 
чуждо мТсто. Български есперантисти са; пътували въ Русия, 
Австрия, Маджарско, Румъния, Гърция, Германия, Франция 
Швейцария, Финландия, Швеция, Норвегия, Англия, Белгия 
и не могатъ се махвали отъ помощьта, коя го имъ сж ука
зали есперантистите навсекжде Напоследъкъ нашиятъ съмиш- 
леникъ Ат. Д. Атанасовъ (не нашиятъ редакторъ) въ едно 
дълго писмо до редакцията, кое.о за жалостъ поради мал
кия обемъ на списанието не можемъ да помесгимъ, ни 
пише, какъ радушно е билъ приетъ навсекжде въ нем
ските градове отъ там< шните есперантисти. Това писмо 
е лишенъ документъ за това, което може да даде есперанто, 
и само есперанто, на пътуващите — А софийските есперан
тисти сж имали случай да посрещатъ съмишленици отъ 
Германия, Франция, Калифорния (Америка), Русия, Австрия, 
Хърватско, Румъния, Сърбия и Египетъ.

Освенъ това всеки есперантистъ ще може чрТзъ Еспе
ранто да намери приятели въ разни страни, съ които ще се 
сближи и опознае чрезъ кореспонденция По такъвъ начина» 
той ще почувствува, че живее не затворена» въ тесните гра
ници на отечеството си, а участвува въ общия животъ на 
цивилизованото човечество.

Ето какво ни дава днесъ есперанто. И то е толкова 
много, че хиляди-пжти възнаграждава малкия трудъ, положенъ 
при изучаването му.

А какво ще може да даде този езикъ тогава, когато се 
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вмъкне въ всички отрасли на живота, какъвъ неимовЪренъ 
тласъкъ ще даде на науки, изкуства, размина,-какво цЪнно 
орждие на общата цивилизация ще бжде — за това н+>ма нуж
да и да се говори, то е нЪщо ясно за всЬки мислящъ човЪкъ.

Rcema, ,

Esperanto en nia lando.
— La Ministerio de Г popola instruado rekomendas porla 

gimnaziaj bibliotekoj la gazeton „Bulgara Esperantisto“ per cir
kulero № 1870 de la 27. de jan., j. k.

— La Bulgara esperantista societo sciigis per speciala le
tero la enhavon de la cirkulero de l'foiro en Frankfurt apud 
Majno al ĉiuj Komercaj ĉambroj en nia lando kaj al la Komer
cistaj organzaĵoj en Sofia. En la sama letero estas sciigo an
kaŭ pri tio, ke por mendi komercaĵojn kaj industriaĵo n el 
Dresden, ĉiu komercisto povas uzi la volontan servon de perado 
de Г Societo.

— B. E- S. oficiale sciigis al la tri asocioj de bulgaraj 
instruistoj la organizatan agadon por kunligi kaj proksimigi la 
internacian instruistaron per esperanto, kiu komenciĝas en mul
taj landoj je la 20. de febr.

Sofia. Kurso por geurbanoj, gvidata de Pan. Kolev. — 
Antaŭ rondo de interesuloj pri nia movado en la legosocieto 
„Aleko Konstantinov" paroladis pri Esperanto At D. Atanasov. 
— En la 6-a infanteria regimento subleŭt. Mikola Atanasov in
struas Esperanton al rondeto de dezirantaj oficiroj.

A j t o s. La prezidanto de la loka esp. grupo Sro Kiprilov 
faris paroladon pri Esperanto.

Tirnovo. La prezidento de B E. S. Sro Georgi Aktarĝiev 
parolis publike pri Esperanto je la 13. de febr.-

Karlovo. La loka esperantista grupo de gimnazianoj 
„Mi venkos" reorganizas; ĝia regularo estas aprobita ge Г 
gimnazia estraro kaj de la Ministerio de popola instruado. — 
Sro Iv H. Krestanov parolis publike kun granda sukceso pri 
Esperanto. — Kurso, gvidata de Sro Iv. H. Krestanov; 150 
kursanoj- '*

P i r d o p. Pubilka parolado pri Esperanto de Iv. H, Kres
tanov. — Kurso, gvidata de Sro Genĉev; 45 kursanoj.

Sungulare apud Karnobat. Organizite grupo .vVenko", 
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prez D. Apostolov, sekr. N. F\ Projkov. — Kurso gvidata de 
Sro Dobri V. Apostolov,

Kirĝali. Laŭ sciigo de Sofiaj ĉiutagaj ĵurnaloj, la espe
rantista grupo estas plej forta el la kulturcelaj organizaĵoj en 
tiu izolita loko, kaj ĝia agado sukcesas. Funkcias du kursoj, 
gvidataj de Sro Vasil V. Tenĉev. La grupo donis sukcesan ves
perfeston-

Tra la mondo.
Проспекти и покани на есперанто сж издали бюрата на 

следните панаири: Базелъ (16 — 26 априлъ), Бреслау (5 — 8 
априлъ), Франкфуртъ на Майнъ (10—16 апр.), Лайпцигъ 
(6 -12 мартъ), Падова (юни), Парижъ—постоянниятъ пана- 
иръ на мостри (Musee Commercial (Jniversel), Прага (28 
февр—8 мартъ), Райхенбергъ (13—21 авг). Лионъ, Хел- 
сингфорсъ, Барцелона и пр.

R в с т р и я. Учебниятъ Съветъ въ Щирия (Landesschulrat) 
официално „не забранява“ на учениците да посЪщаватъ курсо
вете за изучаване есперанто въ училището „Paulinum" (Грацъ)

Румъния. Нонгресътъ на трансилванските и банатски 
социалисти, състоялъ се въ Клужъ (Колошваоъ) 15 16 авг.
м. г-, е рЪшилъ да се приеме есперанто за международенъ 
езикъ на работни ,еството и покани социални ич. организации 
въ всички страни къмъ подобно решение-

Франция. Есперантистите членове на френския Ту- 
рингъ клубъ въ Парижъ сж основали група (надъ 100 чл.). 
която си поставя за цель да подстрекава делегати, агенции, 
хотели за туризъмъ да употребяватъ есперанто, а тсже да 
се oci оватъ подобни групи при сжщите клубове въ всички 
страни.

Г-нъ J. Gerard, председатель на Международната Феде
рация на Националните Ученически Дружества се е обя- 
вилъ за есперанто и обещалъ да предложи възприемането 
му въ идущия конгресъ.

Есперанто ще бжде преподавана въ училищата, които 
сж подъ контрола на Парижката търговска кабара (спор. Dayli 
Mayl, 14 февр.) . -

Италия. Въ Милано въ 25 първоначални училища се 
преподава есперанто. ъ

Швейцария Бъ женевскиятъ университетъ на 21 
януари се е открилъ Курсъ върху Историята на Междуна
родния езикъ, ржкоЕоденъ отъ прив. доц. D-r Edm- Privat. 
Курсътъ е билъ откритъ отъ лингвиста проф Ва11у-

Въ Choux de Fonds. въ свръзка съ решението на „град
ския съветъ“ за незадължителното преподаване есперанто 
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въ послЪднитЪ двЪ отделения на първоначалните училища, 
е откритъ курсъ за учителитЪ отъ тЪзи училища, въ който 
сж се записали веднага 20 души.

Япония Въ Осака въ Вишата Търговска Колегия се 
води курсъ (90 души) отъ професора при сжщата колегия 
г. Hosoe.

rJCIII. Международенъ Есперантски Конгресъ.
Таксата за участие въ конгреса е опрЪд-Ьлена 25 франка 

— злато (стойность прЪди войната) = 5 долара, 12 недерл- 
гулдена, 20 шилинга, скандинавски крони, герм. марки, 25 
франка, лири, динара, лева, драхми, песети, чехослов. крони, 
полски и финл. марки. СлЪдующи членове отъ сжщата фа
милия ще платятъ само 60 0 0 отъ таксата. За записали се 
сл^дъ 1 юни таксата ще бжде увеличена съ 50 %.

Подконгреси: слЪпи есперантисти и Liberiga Stelo 
Частични събрания', католици, вегетарианци, израилтяни, 
спортисти, търговци, спиритисти, фрамасони, учени., членове 
на малките народи.

П. Д. К.

Redakcia kesto.
Bulgara Esperantisto се прЪпоржчва отъ М-вото 

на народната просвФта за училищнитФ библиотеки съ ок- 
ржжно Nfi 1870 отъ 27 Януари, т. г.*

Nia kunredaktoro At. D. Btanasov estas akceptita 
kiel membro de la Societo de bulgaraj literaturistoj kaj pub
licistoj.

Sro S t. M a r e v, estante kontenta pri la redaktado de 
..Bulgara Esperantisto“, sendas al ĝi monhelpon da 25 levoj.

Ni atentigas niajn samideanojn, ke du bulgaraj espe
rantistoj havas la nomon itanas D. Rtanasov: nia redaktoro, kiu 
estas el Sofia kaj nun loĝas en tiu sama urbo, kaj Sro At. D. 
Atanasov el Ksanti (Skeĉa), kiu nun estas studento en German
lande.

Adreso de la redakcio: Centra librejo „Esperanto“, — Sofia.
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